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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 และข้อ ๑3 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน           
พาณิชย  กรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมาก
ขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ    

ที่ดีทีสุ่ดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ        
การด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ           
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
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ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การวางแผนพัฒนา  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลบะหว้า จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบะหว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙                    
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ดังนั้น  เ พ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ              
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี   



 
 

๓ 
 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพฒันาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม ่ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพฒันาท้องถิ่น ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมนิปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ป ระชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 



 
 

๔ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ           
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒)  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   
๓)  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบะหว้าและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดข้ึน 
๔)  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลบะหว้า  
๕)  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
๖)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       



 
 

๕ 
 

๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (๓)    
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา 



 
 

๗ 
 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบะหว้า โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 



 
 

๘ 
 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด      
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น  มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี     
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น               
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 
 



 
 

๙ 
 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น     
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบะหว้า  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่แก้ไข เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง  
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปปีัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิด เผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา                  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  



 
 

๑๑ 
 

 
๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพืน้ที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/       

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.2  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


 
 

๑๒ 
 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย       
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้         
ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป          
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 
 

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า  
            ๑. นายมานพ    ไตรโยธี       ประธานกรรมการ 

    ผู้แทนหน่วยงาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า              
    ๒. นายนิพนธ์    จันทา            กรรมการ    
            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เขต ๑                      

๓. นายสมโผน   เฟือยงาราช        กรรมการ   
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เขต 1                    
   ๔. นายล าไพ   ดาค า           กรรมการ  
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เขต 2                      

๕. นายประหยัดทรัพย์   นามทมาต    กรรมการ 
        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗   
   ๖. นายพนมชัย  ค าพิทักษ์          กรรมการ 

                    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๒     
     ๗. นายวิษณุ  ไชยชมภู           กรรมการ 

    ผู้แทนหน่วยงาน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบะหว้า                    
๘. น.ส.นงค์ลักษณ์  หุนติราช          กรรมการ  

        ผู้อ านวยการกองคลัง  เทศบาลต าบลบะหว้า     
  ๙. นายล าไพ  ผากงค า       กรรมการ 
        ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ก านันต าบลบะหว้า)      

๑๐. นางรัชนี           เดชะค าภู        กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า)  

     ๑๑. นายสุริยา     แก้วไพฑูรย์           กรรมการและเลขานุการ  
          ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
          รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  เทศบาลต าบลบะหว้า  

        
10. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 

๑)  นางวิภารัตน์  ค าทองไชย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นางสาวมณีรัตน์  ขันทะ    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       อนุกรรมการ 
๓)  นายขวัญชัย  ทองส่งโสม           นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ    อนุกรรมการ 
 

********************************** 
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ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมายและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “บะหว้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา ก้าวหน้าเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีความเข้มแข็ง” 
 

  ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
    เทศบาลต าบลบะหว้าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖5                         
ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก 
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
          แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)  
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้ มีการศึกษาท่ัวถึงอย่างมีระบบตามมาตรฐาน และบ ารุงรักษา 
     ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง 
    สังคมให้น่าอยู ่

  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐  

   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
          การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข  

   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ ๖๐  
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  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าสงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย
และเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กรสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน         
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๑๒.๘ แผนงาน 
  ๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓)  แผนงานการศึกษา 
  ๔)  แผนงานสาธารณสุข 
  ๕)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  ๘)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙)  แผนงานงบกลาง 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
     ๑๒.๙  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
   นายแทนมูล มุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล             
บะหว้า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายดังนี้    
   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า 
    ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้
ดีขึ้น มีมาตรฐาน ได้แก่ 

  ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนถนนปลอดฝุุนเป็นถนนคอนกรีต ระหว่างหมู่บ้านให้ครบ 
   ทุกสายในต าบลบะหว้า 

๑.๒  ก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรของประชาชนให้
ครบทุกสายในหมู่บ้าน ในเขตต าบลบะหว้า 

  ๑.๓  ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างกลางคืนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้าน    
  ๑.๔  ขยายเขตไฟฟูา แรงสูง แรงต่ า ภายในหมู่บ้าน และขยายเข้าไปสู่พ้ืนที่ท าการ 

      การเกษตรทุกพ้ืนที่ 
  ๑.๕  ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง และฝายกั้นน้ าเพ่ือการเกษตร 
  ๑.๖  ปรับปรุงระบบประปาทุกหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน 
  ๑.๗  ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ไวฟาย (Wifi) ทุกหมู่บ้าน 
  ๑.๘  ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมเติมในเขตต าบลบะหว้า 

๑.๙  แยกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบะหว้าให้ออกจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยให้เป็น
สาขาตามหมู่บ้าน เช่น สาขาบ้านบะหว้า สาขาบ้านวังม่วง และสาขาบ้านบะยาวใหญ่ 

  ๑.๑๐ ท ากิจการนอกเขตร่วมกับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียงที่เป็น 
   ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบะหว้า 
              ๑.๑๑  จัดท าเทศพาณิชย์เพ่ือหารายได้เข้าเทศบาลต าบลบะหว้า 
              ๑.๑๒  จัดท าบ้านพักเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานเทศบาลต าบลบะหว้า 
              ๑.๑๓  จัดหาที่ดินเพื่อจัดท าเป็นที่ทิ้งขยะในเขตต าบลบะหว้า พร้อมทั้งรถเก็บขยะ 
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  ๒. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ จะด าเนินการส่งเสริมอาชีพในการจ าหน่ายสินค้า
ภายในต าบลบะหว้า ให้มีตลาดรองรับ และจ าหน่ายสินค้า ส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง และวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 

  ๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว                       
       และศูนย์ ๓ วัย ที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  ๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุน ทุนหมุนเวียนให้กลุ่มเกษตรกร โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๒.๓  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการท าการเกษตรในชุมชน 
  ๒.๔  ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล ไม้พืช เศรษฐกิจ ตามโครงการขุดสระเกษตร 

         ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชด าริ    
    ๒.๕  จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้รู้แนวทางการพัฒนาอาชีพ การบริหาร   

         การจัดการรายได้ ตามแนวทางพระราชด าริ        
 

  ๓. ด้านสังคม จะด าเนินการให้ความส าคัญกับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชมชน               
ลดปัญหาความขัดแย้ง จัดท าแผนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาเป็นหลัก เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสร้างเครือข่ายในการปูองกันแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ 

๓.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ สุขภาพ สุขาภิบาล อนามัย และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม         
ทุกวัย การจัดสวัสดิการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ให้ทั่วถึงตามกลุ่มเปูาหมาย  

             ๓.๒  จดัอบรม  อปพร.  ต ารวจชุมชน จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานีต ารวจภูธรโพนแพงเก่ียวกับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

  ๔. ด้านการศึกษา  ศาสนา   ศิลปะ  วัฒนธรรม และการกีฬา จะด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้มีทุนการศึกษา 
ส าหรับนักเรียนที่เรียนดี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 
               ๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน ประชาชน ให้มีส่วนร่วม 
               ๔.๒ จัดแข่งขันกีฬาเทศบาลทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เล่นกีฬา ให้มี 
   การแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาอนุบาล และกีฬาประชาชน   
               ๔.๓ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้ทุกหมู่บ้านตามความต้องการของนักกีฬาและทุกโรงเรียน 
               ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบทุกชั้นเรียน 
               ๔.๕ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนให้เรียนจบชั้นปริญญาตรี 
               ๔.๖ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กเล็ก อนุบาล และอาหารกลางวัน  
    ทุกโรงเรียน และทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               ๔.๗ ส่งเสริมด้าน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
               ๔.๘ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร และประชาชนในเขตต าบลบะหว้า                 
               ๔.๙ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดข้ึน 
                    ในปี  ๒๕๕๘  

  ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             
ปุาไม้และที่ดินสาธารณะ และรักษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ในท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงพัฒนา ภูมิทัศน์ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ การจัดการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย ปรับปรุงร่องระบายน้ า อย่างมีระบบ ได้แก่ 

๕.๑  ก่อสร้างร่องระบายน้ า ทุกหมู่บ้านอย่างมีระบบ เพ่ือจัดการน้ าเสียไหลลง 
ร่องระบายน้ า เพ่ือปูองกัน โรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ าท่วมขัง 
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              ๕.๒  จดัโครงการคัดแยกขยะให้เป็นระบบในครัวเรือน 
              ๕.๓  สร้างแนวเขตรั้วในที่ดินสาธารณะ เพื่อรักษาปุาไม้ไม่ให้มีการบุกรุกท าลายปุาชุมชน 
              ๕.๔  จัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ 
              ๕.๕  จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันอัคคีภัยที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้ 

  ๖. ด้านสาธารณสุข จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
ระบบบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพ สุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในเขตต าบล         
บะหว้า  ได้แก่ 
             ๖.๑  ตั้งกองสาธารณสุขมูลฐาน มีพยาบาลวิชาชีพ ดูแลสุขภาพอนามัยพ่ีน้องประชาชน 
             ๖.๒  จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทุกปี 
             ๖.๓  จัดเบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกคน โดยก าหนดวันจ่ายเงิน                   
           ที่ชัดเจน ตรงกันทุกเดือน 
             ๖.๔  จัดงบสนับสนุนงานสาธารณสุขทุกด้าน 
             ๖.๕  จัดสรรงบประมาณให้แก่ อสม. ทุกหมู่บ้าน 
             ๖.๖  อุดหนุนงบประมาณการปูองกันโรคระบาด โรคภัย อันอาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 
                     ในต าบลบะหว้า 

   ๗. ด้านการเมืองการบริหาร โดยด าเนินการสร้างและพัฒนาระบบบริการประชาชาชนให้
รวดเร็ว เป็นธรรม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน การพัฒนา และปรับปรุงรายได้ของเทศบาลขึ้นใหม่ให้มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และครู ส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน โดยด าเนินงานแบบ
ภาคีเครือข่าย และบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมให้สังคมยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 



๑๙ 
 

ส่วนที ่๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัตงิาน 

(Performance indicators) 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้า ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา             
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัลแกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างาน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
 



๒๐ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

 

 

 

 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖๕) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (20  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (๒๐  คะแนน)   
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  ยุทธศาสตร์  (๖๐ คะแนน)   

 (๒)  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)   
ตัวบ่งชี้ที่  4  :  สรุปสถานการณ์การพัฒนา (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10  คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ที่  6  :  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  7  :  ยุทธศาสตร์และแผนงาน (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  8  :  โครงการพัฒนา (60  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  20๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  15๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   150     =   ต้องปรับปรุง 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



๒๑ 
 

4.3 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ๒๐  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6๐ ๖๐  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10)  
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10)  
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10)  
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) (5)  
    3.5 กลยุทธ์  (5) (5)  
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5)  
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5)  
    3.8 แผนงาน (5) (5)  
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5)  
    

รวมคะแนน 100 ๑๐0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๑๐  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 ๑๐  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 ๑๐  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 ๑๐  
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 ๖๐  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5)  
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5)  
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง  
           งบประมาณได้ถูกต้อง  

(5) (5)  

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (5)  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(5) (5)  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (5)  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (5)  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
          ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) (5)  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ 
          โครงการ)   

(5) (5)  

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (5)  
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล 
             ที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5)  

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (5)  
รวมคะแนน 100 ๑๐๐  
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3. การด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐  ได้  ๒  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  ได้  ๑  คะแนน 
  ด าเนินการไดต้่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ได้  ๐  คะแนน 
 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน  
โครงการ 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) 
 

369 ๑๐๐ - 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

200 54.20 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และงบอ่ืน ๆ 

200 54.20 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

120 32.52 ๐ 

หมายเหตุ : ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓) ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖2-กันยายน ๒๕๖๓ 
 
4. ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
 ไม่มีผลกระทบ   ได้  5 คะแนน 

 มีผลกระทบ 1 โครงการ  ได้  4 คะแนน 
 มีผลกระทบ 2-3 โครงการ  ได้  3 คะแนน 
 มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการทีด่ าเนินการ จ านวน  
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม  256๒ – กันยายน 256๓) 

120 ไม่มีผลกระทบ 5 



๒๔ 
 

 
 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
๑ การประเมินยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
100 ๑๐๐ 

๒ การประเมินโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 100 ๑๐๐ 
๓ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 210 ๒๐๕ 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้  ๒๐๕ คะแนน ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนการด าเนิน
โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลบะหว้าด าเนินการไดร้้อยละ 32.52 โดยคะแนนที่มีค่าน้อย คือ 
การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนนจากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน เนื่องจากมีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
จ านวนมากกว่างบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ การประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ได้คะแนน ๑๐0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ          
ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และการประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้คะแนน ๑๐๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรด าเนิน

โครงการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทุกโครงการ/กิจกรรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาเพ่ิมเติมจาก           
แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ เนื่องจากโครงการมีจ านวนมากจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน อาจจะพิจารณาทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลต าบลบะหว้า
สามารถด าเนินการไดร้้อยละ 32.52 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ........................................................ ........................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

**************************  
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ส่วนท่ี  ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน    เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบ
ติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการ
ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1 
(แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้             
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลบะหว้า................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕6๒ – กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบะหว้า 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 256๒) 
 (2) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 256๓) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 256๓) 
 (4) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 256๓) 
1.3  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 
 (1) เดือน ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓ 
 (๒) เดือน เมษายน – กันยายน 256๓ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1 
(แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



๒๙ 
 

 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบะหว้า  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕6๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

29 1 29 - 29 - - - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

12 - 12 3 12 - - - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

117 33 117 67 117 74 - - 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

12 - 12 - 15 - - - 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

145 71 145 63 196 79 - - 

รวมท้ังสิ้น 315 105 315 133 369 153 - - 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  28.46  36.04  41.46 - - 

 
 
 
 
  
 



๓๐ 
 

 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑  ๒๕๖1 ปีที่ ๒ ๒๕๖2 ปีที่ ๓  ๒๕๖3 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

29 6,820,000 29 6,820,000 29 6,820,000 29 6,820,000 35 38,320,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว 

12 1,510,000 12 1,510,000 12 1,510,000 12 1,840,000 15 1,840,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการ
แข่งขัน 

117 59,677,450 117 59,677,450 117 59,702,450 120 61,402,450 123 63,252,450 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และพลังงานแบบบูรณาการอย่าง 
สมดุลและยั่งยืน 

12 6,390,000 12 6,390,000 15 7,590,000 17 7,630,000 17 7,630,000 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

145 282,938,500 145 282,983,500 196 322,923,500 197 333,053,500 203 447,253,500 

รวมท้ังสิ้น 
 

315 357,380,950 
 

315 357,380,950 
 

369 408,545,950 
 

378 410,745,950 393 558,295,950 

 
 



๓๑ 
 

๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑  ๒๕๖1 ปีที่ ๒ ๒๕๖2 ปีที่ ๓  ๒๕๖3 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

29 6,820,000 29 6,820,000 29 6,820,000 29 6,820,000 35 38,320,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว 

12 1,510,000 12 1,510,000 12 1,510,000 12 1,840,000 15 1,840,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการ
แข่งขัน 

117 59,677,450 117 59,677,450 117 59,702,450 120 61,402,450 123 63,252,450 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และพลังงานแบบบูรณาการอย่าง 
สมดุลและยั่งยืน 

12 6,390,000 12 6,390,000 15 7,590,000 17 7,630,000 17 7,630,000 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

145 282,938,500 145 282,983,500 196 322,923,500 197 333,053,500 203 447,253,500 

รวมท้ังสิ้น 
 

315 357,380,950 
 

315 357,380,950 
 

369 408,545,950 
 

378 410,745,950 393 558,295,950 

 
 
 
 



๓๒ 
 

๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 29 7.86 - - 29 7.85 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

- - - - 12 3.25 - - 
12 3.25 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

63 17.07 - - 54 14.63 - - 
117 31.71 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

- 

- - - 15 4.07 - - 15 4.07 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

57 
15.45 - - 139 37.67 - - 196 53.12 

 

รวมท้ังสิ้น 120 32.52 - - 249 67.48 - - 369 100 

 
หมายเหตุ  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 256๓)  จ านวน  369 โครงการ 
 
 
 



๓๓ 
 

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕6๒  - กันยายน ๒๕๖๓) 
 

ยุทธศาสตร ์
งบตามเทศบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืน ๆ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - 
- 

- 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - 
- 

- 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

18,137,000,27 47.96 - - 322,850 0.85 18,459,850.27 48.82 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

- - - - - - 

- 

- 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

12,886,000 
37.08 6,015,135 15.91 - - 

18,901,135 
49.98 

6. บัญชีครภุัณฑ์  454,130 1.20 - - 322,850 0.85 454,130 1.20 
 

รวมท้ังสิ้น 31,477,130.27 83.24 6,015,135 15.91 322,850 0.85 37,815,115.27 100 

 
 
 



๓๔ 
 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
             โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
จะเบิกจ่ายไป 

1 วัสดุในการจัดท าหน้ากากผ้า    24,417 
(เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์) 

24,417 
(เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์) 

2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร    4,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์) 

4,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์) 

3 เงินค่าเช่าบ้าน    71,0๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์) 

71,0๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์) 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศพด.บ้านบะยาว, ศพด.บา้งวังม่วง 

   54,0๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

54,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 

   415,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

410,0๐๐ 
(เงินสะสม 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 

   180,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

168,0๐๐ 
(เงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 

   214,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

210,0๐๐ 
(เงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 

   225,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

210,0๐๐ 
(เงินสะสม 

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 

   240,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

235,000 
(เงินสะสม 

10 โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก ล า ห้ ว ย พิ พึ ด       
บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 

   500,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

490,000 
(เงินสะสม 

11 โครงการขุดลอกล าห้ วยวั งบอน
ตอนล่าง บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 

   389,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

380,000 
(เงินสะสม 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 

   500,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

490,000 
(เงินสะสม 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 

   500,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

490,000 
(เงินสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 

   54,4๐๐ 
(เงินสะสม) 

50,000 
(เงินสะสม 

 



๓๕ 
 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

15 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบ
ประปา บ้านสี่แยกบริบูรณ์  
หมู่ที่ 6 

   492,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

485,0๐๐ 
(เงินสะสม 

16 โ คร ง กา รขุ ด เ จ าะบ่ อบ าดาล
เทศบาลต าบลบะหว้า บ้านสี่แยก
บริบูรณ์  หมู่ที่ 6 

   190,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

185,0๐๐ 
(เงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า 
ห้วยบง  บ้านบะหว้า  หมู่ที่ 2 

   89,500 
(เงินสะสม) 

80,0๐๐ 
(เงินสะสม 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 

   54,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

52,0๐๐ 
(เงินสะสม 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 

   180,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

180,0๐๐ 
(เงินสะสม 

20 โครงการป้องกัน ควบคุม และ
ระงับการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 
โรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19))  
ในพื นที่ต าบลบะหว้า 

   200,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

156,135 
(เงินสะสม 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 

   377,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

370,0๐๐ 
(เงินสะสม 

22 โครงการขุดสระน  า บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 

   126,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

124,0๐๐ 
(เงินสะสม 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นทางบ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ถึง
บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 

   500,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

480,000 
(เงินสะสม 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล. พร้อมฝาปิด บ้านวังม่วง  
หมู่ที่ 8 

   258,0๐๐ 
(เงินสะสม) 

240,0๐๐ 
(เงินสะสม 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 

   424,0๐๐ 
(เงินทุนส ารอง 

เงินสะสม) 

400,000 
(เงินทุนส ารองเงิน

สะสม) 
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 
   137,8๐๐ 

(เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม) 

130,000 
(เงินทุนส ารองเงิน

สะสม) 
27 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ห่างไกลโรคไวรัสโคโรนา2019 
(covid19)   

   22,880 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

 



๓๖ 
 

 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

28 โครงการอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล
ต าบลบะหว้าในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid19)   

   26,320 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

26,320 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

29 โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุทางถนน จักรยานยนต์ 
ขับขี่ปลอดภัยใส่ ใจอุบัติ เหตุ
ต าบลบะหว้า 

   30,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

20,000 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

30 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง
ต่อต้านยาเสพติดต าบลบะหว้า 

   30,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

20,000 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

31 โครงการถนนปลอดภัย วัยใส
อาส าป้ อ ง กั น อุบั ติ เ หตุ ท า ง
จราจร ต าบลบะหว้า 

   30,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

20,000 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

32 โครงการฝึกอบรมทักษะเล่น
กีฬาเ พ่ือสุขภาพส าหรับเด็ก
นักเรียน 

   20,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

33 โครงการขยับกาย สบายชีวี      20,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

34 โครงการอบรมให้ความรู้การ
บริโภคอาหารปลอดภัยและการ
ปลูกพืช ผัก ด้วยปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์ 

   21,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

21,000 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

35 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การใช้สมุนไพร ใกล้ตัวและการ
ปลูกสมุนไพรใช้เอง   

   17,400 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

17,400 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

 
 
 
 



๓๗ 
 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

36 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้        
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริมความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

   10,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

37 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เพ่ือเสริมเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) และ สติปัญญา 
(IQ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว้า  ปี 2563   

   19,830 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

38 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริมความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

   20,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

39 โครงการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ในปีงบประมาณ 
2563    

   58,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

43,913 
(งบกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า) 

40 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า   

   15,000 
(งบกองทุนหลัก  

ประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า) 

- 

รวมทั้งสิ้น 6,740,347 6,337,985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 - ไม่มี 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน โดยเริ่มตั งแต่
สิ นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม  ๒๕6๒ – กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบะหว้า 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕6๒ –  กันยายน  256๓) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 
และงบอ่ืน ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

29 2 0.54 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

12 - - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

117 99 26.83 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

15 - - 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง   196 99 26.83 

รวม 369 200 54.20 
 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖๕) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบะหว้า เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้า  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) เพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๑) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัย
หนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี  ๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ  
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ 
ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลบะหว้า จึงได้
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ     
e-plan และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓) 

( www.dla.go.th ) 

http://www.dla.go.th/


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน เทศบัญญัติปี 2563 ส านักปลัด 20,000.00      -
2 อบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีอาชีพเสริม เทศบัญญัติปี 2563 ส านักปลัด 10,000.00      -

เพือ่เพิม่รายได้โครงการระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับ อปท.โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และโครงการอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล

30,000.00      -รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ

-                 -                    

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
1 รายจ่ายเพือ่ให้มาได้ซ่ึงบริการ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 5,000.00         -                     
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 5,000.00         -                     
3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 30,000.00      -                     

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 14,000.00      6,900.00            
5 วัสดุส านักงาน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 30,000.00      30,000.00          
6 วัสดุก่อสร้าง เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 60,000.00      -                     
7 วัสดุการเกษตร เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 5,000.00         -                     
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 20,000.00      15,290.00          
9 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 470,000.00    413,000.00        

10 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา 2,000.00         -                     
11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 30,000.00      27,000.00          

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 13,000.00      -                     

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

13 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 10,000.00      9,960.00            
โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบะหว้า
14 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนใน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 65,000.00      14,000.00          

สังกัด อปท. จังหวัดสกลนคร โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

15 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 65,000.00      51,000.00          
ของโรงเรียนในสังกัด อปท. จังหวัดสกลนคร โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบะหว้า
16 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนใน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 40,900.00      -                     
     สังกัด อปท. โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบะหว้า

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
17 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 20,000.00      20,000.00          

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 100,000.00    -                     
โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบะหว้า
19 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 50,000.00      -                     

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

20 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 16,800.00      -                     
โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบะหว้า
21 ค่าอาหารกลางวันวันเด็กนักเรียน โรงเรียน/ศพด. เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 1,476,700.00  1,476,700.00     

ในสังกัด โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
22 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 764,100.00    449,650.00        

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

23 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการเรียนการสอนของ เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 130,900.00    124,100.00        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลบะหว้า
24 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เทศบัญญัติปี 2563 กองการศึกษา/ 21,000.00      21,000.00          

ในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

25 ค่าอาหารเสริม(นม) เทศบัญญัติปี 2563 โรงเรียนอนุบาล 1,547,000.00  1,229,454.40     
เทศบาลต าบลบะหว้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนในเขตพืน้ที่

ต าบลบะหว้า

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
26 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เทศบัญญัติปี 2563 โรงเรียนอนุบาล 5,000.00         -                     

เทศบาลต าบลบะหว้า/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เทศบัญญัติปี 2563 โรงเรียนอนุบาล 10,000.00      -                     
เทศบาลต าบลบะหว้า/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
28 ค่าไฟฟ้า เทศบัญญัติปี 2563 โรงเรียนอนุบาล 55,000.00      52,292.21          

เทศบาลต าบลบะหว้า/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล เทศบัญญัติ 2563 โรงเรียนอนุบาล 5,000.00         -                     
เทศบาลต าบลบะหว้า/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา/ 150,000.00    149,000.00        

และอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
31 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบะยาวใหญ่ เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา/ 78,000.00      75,000.00          

หมู่ที ่3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย โรงเรียนอนุบาล
จังหวัดสกลนคร เทศบาลต าบลบะหว้า/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
32 โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา/ 1,840,000.00  1,743,060.00     

นักเรียนของโรงเรียน ระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนในเขตต าบลบะหว้า เทศบาลต าบลบะหว้า/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
33 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้แข่งขันกีฬาทุกระดับ เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา 50,000.00      47,500.00          
34 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย เทศบัญญัติ 2563 เทศบาลต าบลบะหว้า 150,000.00    103,700.00        

ยาเสพติดต าบลบะหว้า หมู่ที ่1-9 ต าบล
บะหว้า

35 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      20,000.00          
36 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      20,000.00          

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
37 สงเคราะห์ครอบครัว/ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      10,000.00          

โอกาสและผู้ไร้ทีพ่ึง่
38 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 30,000.00      30,000.00          
39 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 160,000.00    138,959.00        
40 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      6,594.00            
41 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,830,000.00  6,449,100.00     
42 เบีย้ยังชีพคนพิการ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 2,640,000.00  2,124,000.00     
43 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 150,000.00    120,500.00        
44 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 32,500.27      32,500.27          
45 เงินช่วยเหลือค่าท าศพ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      -                     
46 เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบะหว้า เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 5,000.00         -                     
47 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 135,000.00    135,000.00        

ต าบลบะหว้า
48 เงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 428,620.00    419,380.00        

ส่วนท้องถิ่น(กทบ.)

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
49 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 40,000.00      28,429.00          

ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

50 วัสุดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 51,480.00      51,480.00          
51 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 10,000.00      10,000.00          
52 วัสดุอื่นๆ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 10,000.00      10,000.00          
53 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(บ้านวังม่วง หมู่ที ่1) เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            
54 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

เต้านม(บ้านวังม่วง หมู่ที ่1)
55 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านวังม่วง หมู่ที ่1)
56 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

TO BE NUMBER ONE (บ้านบะหว้า หมู่ที ่2)
57 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(บ้านบะหว้า หมู่ที ่2) เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
58 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านบะหว้า หมู่ที ่2)
59 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที ่3)
60 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที ่3)
63 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที ่3)
64 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านเม่นน้อย หมู่ที ่4)
65 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านเม่นน้อย หมู่ที ่4)
66 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

NUMBER ONE (บ้านเม่นน้อย หมู่ที ่4)

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
67 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านบะยาวน้อย หมู่ที ่5)
68 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านบะยาวน้อย หมู่ที ่5)
69 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านบะยาวน้อย หมู่ที ่5)
70 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ หมู่ที ่6)
71 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ หมู่ที ่6)
72 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

NUMBER ONE (บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ หมู่ที ่6)
73 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

NUMBER ONE (บ้านบะหว้า หมู่ที ่7)

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
74 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านบะหว้า หมู่ที ่7)
75 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านบะหว้า หมู่ที ่7)
76 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านวังม่วง หมู่ที ่8)
77 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านวังม่วง หมู่ที ่8)
78 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

เต้านม(บ้านวังม่วง หมู่ที ่8)
79 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

NUMBER ONE (บ้านบะหว้า หมู่ที ่9)
80 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         7,000.00            

(บ้านบะหว้า หมู่ที ่9)

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
81 โครงการอบรมหมอประจ าหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         6,000.00            

(บ้านบะหว้า หมู่ที ่9)

18,137,000.27   15,844,548.88      รวมยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ

-                 -                    

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

55



5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ยุติธรรมระดับต าบล เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    -                     

บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ หมู่ที ่6 ต าบลบะหว้า
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    186,000.00        
บ้านบะยาวน้อย หมู่ที ่5 ต าบลบะหว้า
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    190,000.00        
บ้านเม่นน้อย หมู่ที ่4 ต าบลบะหว้า
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    190,000.00        
แบบส าเร็จพร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที ่2
 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    186,000.00        
แบบส าเร็จพร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที ่9
 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 116,000.00    100,000.00        

แบบส าเร็จพร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที ่2
 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
บริเวณหน้าบ้านนายชวน ติงมหาอินทร์ถึงแยกทางหลวง
หมายเลข นพ.4029 บะหว้า-นาหว้า

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า-แรงสูง หม้อแปลง เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 310,000.00    309,995.06        
30 KVA บ้านวังม่วง หมู่ที ่8 ต าบลบะหว้า
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
สายห้วยไร่-หนองผักขี้ขม

8 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านบะยาวใหญ่ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 20,000.00      19,962.11          
หมู่ที ่3 ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายบ้านบะยาวใหญ-่ดอนกลาง

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
9 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านบะยาวใหญ่ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 180,000.00    179,924.16        

หมู่ที ่3 ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายปุาช้า-ห้วยแมวโพง

10 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านบะหว้า หมู่ที ่2 เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 135,000.00    134,914.12        
ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
สายบ้านบะหว้า-บะตาเปาะ

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านบะหว้า หมู่ที ่7 เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 162,000.00    157,609.62        
ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
ขยายเขตเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านแม่ชีนางกวักฯ-ห้วยบอน

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที ่1 เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 90,000.00      89,940.46          
ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
สายหนองทุม่พาย-บ้านนาจาน

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
13 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที ่1 เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 36,000.00      35,976.97          

ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
14 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง บ้านบะหว้า หมู่ที ่2 เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 49,000.00      48,971.79          

ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
สายบ้านบะหว้า-บะตาเปาะ

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง บ้านบะหว้า หมู่ที ่9 เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 49,000.00      48,996.97          
ต าบลบะหว้า อ าเภออกาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
สายบ้านบะหว้า-ซอยสระพังทอง

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป เงินสะสม/ กองช่าง 214,000.00    210,000.00        
บ้านบะหว้า หมู่ที ่9 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป เงินสะสม/ กองช่าง 225,000.00    210,000.00        
บ้านวังม่วง หมู่ที ่1 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

18 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ห้วยบง บ้านบะหว้า เงินสะสม/ กองช่าง 89,500.00      80,000.00          
หมู่ที ่2 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
19 โครงการขุดลอกล าห้วยวังบอน ตอนล่าง บ้านบะหว้า เงินสะสม/ กองช่าง 500,000.00    -                     

หมู่ที ่9 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
20 โครงการขุดลอกห้วยพิพึดตอนกลาง บ้านเม่นน้อย เงินสะสม/ กองช่าง 500,000.00    490,000.00        

หมู่ที ่4 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เงินสะสม/ กองช่าง 200,000.00    -                     

บ้านเม่นน้อย หมู่ที ่4 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
22 โครงการปรับปรุงคลองดินระบายน้ า เป็นรางระบายน้ า เงินสะสม/ กองช่าง 180,000.00    168,000.00        

คสล.ส าเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที ่7 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
23 โครงการปรับปรุงคลองดินระบายน้ า เป็นรางระบายน้ า เงินสะสม/ กองช่าง 258,000.00    -                     

คสล.ส าเร็จรูป บ้านวังม่ง หมู่ที ่8 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เงินสะสม/ กองช่าง 500,000.00    -                     

สายหนองหมากเก็นส านักสงฆสั์นติภาวนาราม เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
25 โครงการปรับปรุงถนนลังรังสาย บ้านบะยาวใหญ่ เงินสะสม/ กองช่าง 500,000.00    -                     

หมู่ที ่3 จากผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านบะยาวน้อย เงินสะสม/ กองช่าง 200,000.00    186,000.00        

หมู่ที ่5 จากผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร  คสล. เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบะยาวใหญ่ เงินสะสม/ กองช่าง 200,000.00    -                     

หมู่ที ่3 จากผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านบะหว้า หมู่ที ่2 เงินสะสม/ กองช่าง 500,000.00    -                     

ถึง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที ่5 จากผิวจราจรลูกรังเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผิวจราจร คสล.

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านส่ีแยกฯ หมู่ที ่6 เงินสะสม/ กองช่าง 500,000.00    490,000.00        
ถึง บ้านเม่นน้อย หมู่ที ่4 จากผิวจราจรลูกรังเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผิวจราจร คสล.

30 โครงการปรับปรุงถนนนลูกรังสายหน้าโรงเรียนอนุบาล เงินสะสม/ กองช่าง 433,500.00    -                     
เทศบาลต าบลบะหว้า จากผิวจราจรลูกรังเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผิวจราจร คสล.

31 ค่ารังวัดตรวจสอบทีดิ่นสาธารณะประโยชน์ภายใน เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 17,000.00      16,850.00          
ต าบลบะหว้า

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
32 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 10,000.00      10,000.00          

ฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด
33 ค่าใช้จ่ายส าหรับการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาสเพติด เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 15,000.00      15,000.00          
34 ส ารองจ่าย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 450,000.00    265,092.50        
35 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 300,000.00    -                     
36 รายจ่ายเพือ่ให้มาได้ซ่ึงบริการ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 405,000.00    392,122.00        
37 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 120,000.00    62,598.00          
38 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 160,000.00    119,744.00        

และนอกราชอาณาจักร
39 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      -                     
40 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 150,000.00    63,759.33          
41 โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      -                     

และสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
42 วัสดุส านักงาน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 165,000.00    138,213.00        
43 วัสดุงานบ้านงานครัว เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 10,000.00      9,910.00            
44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 55,000.00      -                     
45 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 380,000.00    198,682.00        
46 วัสดุการเกษตร เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 6,000.00         -                     
47 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 30,000.00      9,060.00            
48 วัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 60,000.00      33,050.00          
49 วัสดุอื่น เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 10,000.00      -                     
50 ค่าไฟฟูา เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 800,000.00    773,308.83        
51 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 20,000.00      -                     
52 ค่าบริการโทรศัพท์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 40,000.00      31,753.32          
53 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 190,000.00    163,400.00        
54 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 510,000.00    463,468.00        

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
55 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมเซม เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 20,000.00      -                     
56 วัสดุส านักงาน เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 50,000.00      29,390.00          
57 วัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 60,000.00      57,200.00          
58 ค่าบริการไปรษณีย์ เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 7,000.00         752.00               
59 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 6,000.00         6,000.00            
60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 35,000.00      35,000.00          
61 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 13,000.00      12,000.00          
62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ(แผนงานสาธารณสุข) เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 420,000.00    420,000.00        
63 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 5,000.00         -                     

และนอกราชอาณาจักร(แผนงานสาธารณสุข)
64 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    168,000.00        
65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 50,000.00      7,200.00            

พนักงานจ้าง
66 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 20,000.00      -                     
67 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 200,000.00    164,100.00        

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่ ชื่อโครงการ แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
68 วัสดุส านักงาน เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 30,000.00      26,129.00          
69 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 100,000.00    94,015.00          
70 วัสดุก่อสร้าง เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 150,000.00    63,765.00          
71 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 5,000.00         -                     
72 วัสดุอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 30,000.00      29,190.00          
73 วัสดุอื่น เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 50,000.00      49,100.00          
74 วัสดุอื่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน) เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 50,000.00      47,500.00          
75 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 120,000.00    120,000.00        
76 ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ า บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ หมู่ที ่6 เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 27,000.00      27,000.00          
77 ค่าซ่อมแซมฝายชะลอน้ าล าหว้ยแมวโพง บา้นบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 148,000.00    148,000.00        

12,886,000.00   7,982,643.24    

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 27,000.00       24,000.00     
2 แคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 23,300.00       -                
3 เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 7,000.00         3,990.00       
4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 2,600.00         2,600.00       
5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 วัตต์ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 4,800.00         4,800.00       
6 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader) เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 4,200.00         4,200.00       
7 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 180,000.00     158,000.00   

แผนงานสาธารณสุข
8 เคร่ืองพ่นหมอกควัน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 118,000.00     116,000.00   
9 รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรังนั่ง-นอน เทศบัญญัติ 2563 ส านักปลัด 35,000.00       35,000.00     

งานบริหารงานคลัง
10 ตู้เก็บแฟ้ม 20 แฟ้ม 2 หลัง เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 8,000.00         7,600.00       
11 ตู้เก็บแฟ้ม 40 แฟ้ม 2 หลัง เทศบัญญัติ 2563 กองคลัง 10,000.00       9,600.00       

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

 บัญชคีรุภัณฑ์ ผ.03
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
กองการศึกษา

12 ตู้เก็บแฟ้ม 20 แฟ้ม 2 หลัง เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา 8,000.00         7,600.00       
13 ตู้เก็บแฟ้ม 40 แฟ้ม 2 หลัง เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา 10,000.00       9,600.00       
14 เคร่ืองกรองน้ า เทศบัญญัติ 2563 กองการศึกษา/ 24,000.00       -                

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานเคหะและชมุชน

15 เคร่ืองปรับอากาศ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 59,800.00       -                
16 ตู้เก็บแฟ้ม 40 แฟ้ม 2 หลัง เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 10,000.00       9,600.00       
17 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 11,000.00       11,000.00     
18 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 250 แอมป์ เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 9,000.00         8,900.00       
19 กล้องถ่ายรูป เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 5,000.00         -                
20 เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 7,000.00         3,990.00       
21 สว่านโรตาร่ี เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 8,500.00         8,400.00       

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

 บัญชคีรุภัณฑ์ ผ.03
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ทีอ่นุมตัิ/โอน ด าเนินการ
แผนงานเคหะและชมุชน

22 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 24,500.00       24,400.00     
23 เทปวัดระยะ ชนิดสายใยแก้ว 50 เมตร เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 1,500.00         1,450.00       
24 ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิดอล เทศบัญญัติ 2563 กองช่าง 3,500.00         3,400.00       

601,700.00    454,130.00   

โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

 บัญชคีรุภัณฑ์ ผ.03

รวมรายการครุภัณฑ์ทุกแผนงาน
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๖๙ 
 

ส่วนท่ี  6 
 
 

 
 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 

  ๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
   - ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามาประสานงานการพัฒนา ร่วมกับ เทศบาล 
   - เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   
   - มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
   - นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสินค้า OTOP 
   - นโยบายในการส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศ 

  ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
   - การเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ 
   - ปัญหาด้านภัยแล้ง,วาตภัย และอุทกภัย 
   - ปัญหาราคาน้ ามันแพง 
   - ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกด้านการตลาด 
   - การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไม่ประสบความส าเร็จ 
   - การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

 - ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid19)     
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น  
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้          
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 



๗๐ 
 

 ๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
   - ที่ตั้งติดถนนสายหลัก ๒๓๕๕ (อากาศอ านวย-สูงเนิน) ที่ตั้งที่ท าการโดดเด่น 
   - สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้มีอาหารป่า เช่น เห็ดโคนดิน เห็ดชนิด
ต่าง ๆ ผักหวาน ไข่มดแดง ดอกกระเจียว 
   - ประชาชนมีความร่วมมือกันในชุมชน 
   - กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการรวมตัวกัน 
   - ผู้บริหารมีความเสียสละและทุ่มเทเพ่ือประชาชน 
   - บุคลากรมีคุณภาพ 
   - ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน 

  ๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
   - โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าส่องสว่าง ยังครอบคลุม         
                 ไม่ทั่วถึง 
   - ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
   - ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
   - สภาพดินเป็นดินปนลูกรัง ไม่อุ้มน้ า ไม่เหมาะกับการท านา เท่าที่ควร 
    - เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
 
 
 
 

******************************** 



 
 

๗๑ 
 

ส่วนท่ี  7 
 

 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดตามแบบ
ก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
   (๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดตามแบบก ากับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2563  
 2.1  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2563 รอบเดือนตุลาคม 2563 (ระหว่าง             
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิน่ 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 
และงบอ่ืน ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

29 2 0.54 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

12 - - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

117 99 26.83 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

15 - - 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง   196 99 26.83 

รวม 369 200 54.20 
 

 

สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖3  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 



 
 

๗๒ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
การด าเนินการ จ านวน  

โครงการ 
ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) 369 ๑๐๐ - 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 200 54.20 - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และงบอ่ืน ๆ 

200 54.20 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 120 32.52 ๐ 

หมายเหตุ : ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓) ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖2-กันยายน ๒๕๖๓ 

4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
    เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามาประสานงานการพัฒนา
ร่วมกับเทศบาล เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสินค้า OTOP นโยบายในการส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศ แต่ยังมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ ปัญหาด้านภัยแล้ง,วาตภัย และอุทกภัย ปัญหา
ราคาน้ ามันแพง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกด้านการตลาด การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไม่ประสบ
ความส าเร็จ การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ปัญหา
เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid19)   

4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
   เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ที่ตั้งติดถนนหลักสาย ๒๓๕๕ (อากาศอ านวย-สูงเนิน) ที่ตั้ง             
ที่ท าการโดดเด่น สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้มีอาหารป่า เช่น เห็ดโคนดิน เห็ดชนิดต่าง ๆ 
ผักหวาน ไข่มดแดง ดอกกระเจียว ประชาชนมีความร่วมมือกันในชุมชน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการรวมตัวกัน 
ผู้บริหารมีความเสียสละและทุ่มเทเพ่ือประชาชน บุคลากรมีคุณภาพ ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุม           
ทุกด้าน แต่ก็มีจุดอ่อน คือ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง           
ขาดงบประมาณในการพัฒนา ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สภาพดินเป็นดินปนลูกรัง ไม่อุ้มน้ า            
ไม่เหมาะกับการท านาเท่าที่ควร เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

5.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 

  (๒)  สภาพดินเป็นดินปนลูกรัง ไม่อุ้มน้ า  
(๓)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(๔)  โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
 
 



 
 

๗๓ 
 

อุปสรรค 
(๑)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
(๒)  เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนแหล่งกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า ปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

6.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติ และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ร้อยละ  54.20  
ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ            
ได้ร้อยละ  32.52  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2) เห็นควรด าเนินโครงการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทุกโครงการ/กิจกรรม  
3) เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาเพ่ิมเติมจากแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ  
4) เนื่องจากโครงการมีจ านวนมากจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน อาจจะพิจารณาทบทวนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป ให้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ภาคผนวก 
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